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POROČILO 

O IZPOLNITVI SKLEPOV 7. KORESPONDENČNE SEJE DNE 5. APRILA 2022 IN 25. 
REDNE SEJE Z DNE 13. APRILA 2022 

 
Sklepe 25. redne seje Občinskega sveta z dne 13. aprila 2022 smo izpolnili takole: 
 
3., 6., 7. in 9. sklep: 
Strokovna služba je dne 14. aprila 2022 izdala: sklep o odpisu neizterljivih najemnin za 
neprofitna stanovanja, sklepe o  soglasju ustanovitelja k ugotovljeni redni delovni uspešnosti 
v višini dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljev/direktorjev javnih zavodov v  Občini 
Žalec za leto 2021 in sklep o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice 
Javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec iz naslova povečanega obsega dela. 
Strokovna služba je tega dne izdala tudi sklep o seznanitvi z informacijo o varnostni 
problematiki na območju Občine Žalec in posameznih KS za leto 2021 (PP Žalec), poročilom 
o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva  Mestne občine Celje, Občine Braslovče, 
Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec 
za leto 2021 na območju Občine Žalec, poročilom o izvajanju zaščite in reševanja v Občini 
Žalec v letu 2021 in poročilom o delu prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2021, 
poročilom o delu Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu za leto 2021 in programom 
dela za leto 2022 in poročilom o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe 
vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec za leto 2021 
Sklepe smo posredovali pristojnim uradom občinske uprave ter javnim zavodom . 
 
2., 4., 5. in 8. sklep: 
Župan Občine Žalec je dne 14. aprila 2022 v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije 
posredoval: Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2021, Odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN SD ZN 
na območju južno od železnice in OPPN na območju ŽA-1/12 v Žalcu, Odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN na 
območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III in Sklep o ceni storitve Pomoč družini 
na domu v Občini Žalec. 
 
Sklepe 7. korespondenčne seje Občinskega sveta z dne 5. aprila 2022 smo izpolnili 
takole: 
Sklep o imenovanju kandidata/kandidatke za predstavnika/predstavnico v Svet Javnega 
zavoda Regijsko študijsko središče Celje (uvrstitev na listo kandidatov/kandidatk) smo dne 5. 
aprila 2022 posredovali regijskemu študijskemu središču Celje. 
 
Ostali sklepi ne zahtevajo posebnega poročila. 
 
Pripravila: 
Darja Orožim  

 
 
 


